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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 39 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 40 §
PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa-Matias Heinonen ja Marjut Pukkinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 41 §

1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 10.5. – 8.8.2017 tekemät päätökset on lähetetty
lautakunnalle sähköpostitse kokonaisuudessaan.
2. Kvalt 15.6.2017/33 § Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan päivitetyt
konserniohjeet. Ohje on voimassa 1.7.2017 alkaen.
3.

Kvalt 23.5.2017/14 § Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön.
Hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 alkaen.

4. Isonkyrön kotiseutuyhdistys ja sen alajaosto 1700 –luvun markkinat ovat
tehneet ilmoituksen yleisötapahtuman järjestämisestä 11. – 13.8.2017.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOONPANO TOIMIKAUTENA 2017-2021
Ymp.ltk 42 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2017/30 § valinnut ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Esa-Matias Heinonen

Ari Antila

Marjut Pukkinen

Pirkko Viljanmaa

Pentti Hänninen

Väinö Pollari

Merita Buck

Eila Rantala

Pekka Kultti

Esa Killinen

Maiju Koivusalo

Merja Högnäsbacka

Liisa Kuusikko

Veli-Matti Kivimäki

Yrjö Welling

Raija Saari

Puheenjohtaja

Pentti Hänninen

Varapuheenjohtaja

Esa-Matias Heinonen

Kokouksessaan 19.6.2017/112 § kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen puheenjohtajistolle toimitetaan esityslistat lautakuntien kokouksista sekä päättänyt, että kunnanhallituksen edustaja ympäristölautakunnassa toimikaudella 20172019 on Tommi Laine, varajäsen Jaakko Pukkinen.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi 06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.8.2017

56

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT 2017
Ymp.ltk 43 §
Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana
ja paikassa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua
kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N
EHDOTUS:

Ympäristölautakunta päättää, että
- ympäristölautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 18.30 virastotalossa ja tarvittaessa kokous voidaan pitää
muuallakin
- kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kolme arkipäivää ennen kokousta,
mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla
esim. puhelimitse

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
Tekn.ltk 44 §
Hallintosäännön 153 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen
puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä lautakunnan kokouksessa ao. osastopäälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta
päättää asianomainen toimielin. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta
yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän
keskustelun päättymiseen asti.
Hallintosäännön 155 § mukaan nuorisovaltuusto voi määrätä sivistyslautakuntaan,
hyvinvointilautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja ympäristölautakuntaan edustajansa ja tälle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kunkin lautakunnan puheenjohtaja päättää, minkä asioiden osalta nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan kokouksiin. Asiantuntijana toimiva nuorisovaltuuston
edustaja ei voi osallistua päätöksentekoon eikä olla myöskään läsnä kokouksissa
salassapidettävien asioiden/asiakirjojen käsittelyn aikana.
Nuorisovaltuustoa koskevien ohjeiden mukaan edustaja on nimetty kaikkiin lautakuntiin, mutta jos kokouksessa käsitellään asioita joita edustaja ei saa kuulla tai jotka
eivät liity nuorison asioihin niin hänen ei myöskään tarvitse olla paikalla. Eli hänet
kutsutaan silloin, kun käsiteltävissä asioissa on sellaisia asioita joissa nuoria tulee
kuulla (nuorisolaki).
Nuorisovaltuusto on 12.6.2017/4 § valinnut edustajakseen ympäristölautakuntaan
Anni Ikolan ja varaedustajaksi Elisa Hämäläisen.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, puh. 06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta päättää

PÄÄTÖS:

merkitä tiedokseen nuorisovaltuuston edustajan
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN
Ymp.ltk 45 §
Ympäristölautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla allekirjoituksilla. Pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta
seuraavana arkipäivänä.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N
EHDOTUS:

Ympäristölautakunta päättää, että
- ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
- julkipanoluettelo rakennustarkastajan tekemistä lupapäätöksistä pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi ja kunnan ilmoitustaululla päätösten tiedoksiantopäivää edeltävästä päivästä alkaen valitusajan.
Rakennustarkastajan tekemät muunlaiset päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00
alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 – 14.00 ja mikäli ko. päivä
on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
-

PÄÄTÖS:

määrätään kokousten pöytäkirjanpitäjäksi rakennustarkastaja Antti Lammi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Ymp.ltk 46 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 14 hyväksynyt Isonkyrön kunnan
hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 58 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta päättää, että
1)

ympäristölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan
- lautakunnan alaisten viranhaltijoiden hallintosäännön 67-68 §:n mukaisiin
päätöksiin. Kuntalain 51 §:n mukaan yksilöön kohdistuvia asioita ei saa ottaa toimielimeen käsiteltäväksi.
- rakennustarkastajan päätöksiin, jotka koskevat ilmoitusten perusteella tapahtuvaa toimintaa.

2)

päätökset, joissa ympäristölautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan
- ilmoitetaan ympäristölautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse neljän
päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta
- päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2017
Ymp.ltk 47 §
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 24.1.2011 § 29 antanut sisäisen valvonnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4.,
31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko.
talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Vuoden ensimmäisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla
olla 33,3 %. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen tulojen ja menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 5700:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä mm. on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle 2.5.2017 § 17 allekirjoittamassaan arviointikertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Arviointikertomus on liitteenä.
__________
Khall 15.5.2017, 67 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan
valmistelun mukaisesti

-

pyytää lautakunnilta 31.8.2017 mennessä lausunnot toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Ymp.ltk 15.8.2017, 48 §
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta antaa kunnanhallitukselle tarkastuskertomuksen aiheuttamista
toimenpiteistä seuraavan lausunnon:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.8.2017

62

Rakennustarkastus ja ympäristötoimi
93. Asuinrakennusten rakennusluvat.
Rakennuslupahakemuksia on tullut arvioitua vähemmän.
95. Ympäristöluvat
Ympäristölupahakemuksia on tullut arvioitua vähemmän.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS MELUA AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA, KYRÖÖN KIEVARI OY
Ymp.ltk 49 §
Kyröön Kievari Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen
melua aiheuttavasta toiminnasta Isonkyrön vanhan osuusmeijerin, nykyisen Kyrö
Distilleryn toiminta-alueella Oltermannintiellä kiinteistöillä 152-416-4-49, 152-416-4157, 152-416-4-186 ja 152-416-4-187.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06- 470
1111etunimi.sukunimi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen päätöksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu-vaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 42, 43, 45, 46, 47, 48
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen . Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
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Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät

49

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös,
johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset
toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa
valitukset edelleen lain mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.

Muutoksenhakukiellot
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

39, 40, 41

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
42, 43, 45, 46, 47, 48
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________
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